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پــاول گراهــام در دنيــاى وب و كامپيوتر به دو چيز مشــهور اســت، 
نخســت نثر قوى و نوشــته هاى تأثيرگذارش و دوم به پشــتيبانى و هدايت 
كارآفرينان و كســانى كه در پى راه اندازى يك اســتارت آپ خالق هســتند. 
او متولد ســال 1964 اســت، ابتدا در رشــته فلســفه و در دانشگاه كورنل 
تحصيــل كــرده و پس از آن به هــاروارد رفت و تا مقطع دكترا در رشــته 
علــوم كامپيوتــر ادامه تحصيــل داد. پــس از آن و در اقدامى كــه به زعم 
بســيارى عجيب بود، به تحصيل نقاشــى در مدرســه طراحــى رود آيلند

 (Rhode Island School of Design) مشــغول شد و حتى براى كسب تجربه 
Accademia di Belle Ar) در  بيشــتر در كالس هاى آكادمــى بلى آرتــى (
فلورانس نيز شــركت كرد. البته او در اين مورد كامًال متفاوت مى انديشــد و 
همان گونــه كه در توضيحات كتاب «هكرها و نقاشــان» خواهيد ديد، او بين 

نقاشى و هك، نقاط مشترك فراوانى مى بيند.
همان گونه كه پيش تر نيز گفتيم، عمده شهرت گراهام به واسطه مقاله هاي 
تأثيرگذار و جذابى اســت كه مى نويســد. مقاله هاي او به صورت منظم روى 
 ســايت شخصي اش (به آدرس www.paulgraham.com) منتشر مى شود. 
به غير از كتاب «هكرها و نقاشــان» كه آن را در اين شماره معرفى كرده ايم، 
گراهــام كتــاب ديگرى با نــام ANSI Common Lisp نيز دارد كه به آموزش 
زبان Lisp  اختصاص يافته اســت. ديگر كتاب مشهور گراهام On Lisp است 
كه برخــالف نامش و برعكس 
كتــاب قبلى مختــص آموزش 
Lisp نيســت، بلكه در آن ديدى 

تازه به زبان Lisp نشــان داده 
مي شود و Lisp به عنوان زبانى 
معرفــى شــده كه براســاس 
برنامه نويــس  نيازهــاى 

تغيير يافته و به زبانى جديد تبديل مى شــود. در سال 1995 گراهام به همراه 
رابرت موريس سرويسى به نامViaweb را پايه گذارى كردند. اين سرويس 
كه به كاربران اجازه مى داد، فروشگاه هاى شخصى خود را روى وب ايجاد 
كنند، به عقيده بســيارى نخســتين برنامه تحت وب دنيا بوده است. در سال 
1998 گراهام Viaweb را در برابر 465 هزار ســهم (با ارزش تقريبى 49/6 
ميليون دالر) به ياهو واگذار كرد و اين ســرويس به آن چيزى تبديل شــد كه 
امروزه با نام Yahoo Store شــناخته مى شــود.  در ســال 2005 سخنرانى 
گراهــام با نام «چگونه يك اســتارت آپ راه بياندازيم؟» در انجمن كامپيوتر 
هاروارد ســروصداى زيادى به پا كرد و پس از آن گراهام، تروور بلك ول، 
جســيكا ليوينگ اســتون و رابرت موريــس، Y Combinator را پايه گذارى 
كردنــد. اين شــركت تأمين ســرمايه اوليه مــورد نياز را بــراى راه اندازى 
اســتارت آپ ها بر عهــده دارد و در اين ميان بيشــتر بر اســتارت آپ هايى 
تمركز مى كند كه فناورى محور باشــند و توســط جوانان پايه گذارى شــده 
باشــند. اين شركت هر ســال در دو برنامه سه ماهه تأمين هزينه تعدادى از 
اســتارت آپ هاى برگزيده را به عهده مى گيرد و در قبال اين هزينه كه نسبت 
به ســاير شركت هاى ســرمايه گذارى چندان هم زياد نيست (چهارده هزار 
دالر براى اســتارت آپ هايى كه يك پايه گذار دارند، هفده هزار دالر براى دو 
پايه گذار و 20 هزار دالر براى سه پايه گذار يا بيشتر) به طور ميانگين حدود 
شــش درصد ارزش اســتارت آپ را به تملك در مى آورد. به اعتقاد گراهام، 
نرم افزارهاى اپن سورس و قانون مور، در كنار يكديگر باعث شده كه هزينه 
راه اندازى يك كسب وكار فناورى محور نسبت به گذشته بسيار كاهش يابد. 
به گفته وى ارزش شركت هايى كه تاكنون توسط Y Combinator پشتيبانى 

شده اند، به 22/4 ميليون دالر مى رسد.
او در سال 2001 و در مقاله اى با نام «برنامه اى براى اسپم» (كه بخشى 
از كتاب هكرها و نقاشــان اســت) به معرفى روشى براى فيلتر كردن اسپم ها 
بــا اســتفاده از طبقه بندى كننده بايــزى (Naive Bayes classifier) پرداخت 
كــه اكنون به عنوان يكى از روش هاى فيلتر كردن اســپم ها در نرم افزارهاى 
تمام ســرويس دهندگان خدمات اينترنتى مورد استفاده قرار مى گيرد. پاول 
گراهــام، ديالكت جديدى از زبان Lisp  رابا نام ARC نيز معرفى كرده اســت 
كه نخســتين نســخه آن در سال 2008 منتشر شــد. البته، اين زبان به رغم 
خصوصيات جالبى كه دارد، چندان با استقبال عمومى مواجه نشده است. او 
در همين ســال با همكارش جسيكا ليوينگ استون ازدواج كرد. بيزينس ويك 
در شماره ويژه سال 2008 خود، گراهام را به عنوان يكى از 25 فرد تأثيرگذار 

وب معرفى كرد.

پاول گراهام

 احمد شريف پور

ميكل آنژ صنعت كامپيوتر
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برخــالفنامش كه
مختــص قبلى كتــاب
د بلكه ب، نيســت Lisp

ن Lisp زبان به تازه
ع به Lispو ميشود
كه شــده معرفــى
برن نيازهــاى

هنگام مصاحبه با برنامه نويسان بيشتر از هر چيز به برنامه هايى كه در اوقات فراغت نوشته اند، توجه مى كنيم. شما نمى توانيد هيچ 
كارى را عالى انجام دهيد، مگر اين كه عاشق آن باشيد و اگر عاشق هك باشيد، حتماً چند پروژه شخصى براى خودتان تعريف كرده ا يد. 
«پاول گراهام، هكرها و نقاشان»
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ما در عصر كامپيوتر زندگى مى كنيم. دنيايى كه بيش از پيش توسط 
برنامه نويسان شــكل داده مى شود. آن ها كه هستند؟ چه چيز به آن ها 

انگيزه مى دهد و تأثير آن ها بر سايرين چيست؟
اين تأثير روز به روز آشــكارتر مى شــود. همه چيز در اطراف ما 
در حال كامپيوترى شــدن اســت. ماشين تحرير شــما با يك كامپيوتر 
جايگزين شده است. تلفن شما به يك كامپيوتر تبديل شده و دوربين تان 
هم در حال تبديل شــدن به يك كامپيوتر اســت. به زودى تلويزيون و 
دســتگاه ويديوى شــما هم جزئى از يك شبكه كامپيوترى خواهد بود. 
قدرت پردازشى كه اتومبيل شما در اختياردارد، از مين فريم هاى دهه 70 
كه يك اتاق كامل را اشــغال مى كردند، بيشــتر است. اينترنت جايگزين 
نامه ها، دانش نامه ها و حتى فروشــگاه هاى محله تان شــده است. ديگر 

چه تحولى در راه است؟
كتاب «هكرها و نقاشــان» دنياى هكرهــا را مى كاود و انگيزه هاى 
ســاكنين اين دنيا را مورد بررســى قرار مى دهد. پاول گراهام با نثرى 
شيوا و تفكربرانگيز كه با مثال هاى تاريخى متعددى همراه شده است، 
خواننده را به گردش در آنچه خود «غرب وحشــى در حوزه عقالنيت» 

(an Intellectual Wild West) مى نامد، دعوت مى كند.
چــرا كودكانى كه حتى نمى توانند دوران دبيرســتان را به راحتى 
تمــام  كنند، به برخى از قدرتمندترين افراد جهان تبديل مى شــوند؟ چه 
چيز باعث موفقيت يك استارت آپ مى شود؟ آيا ميان كسانى كه فناوري 
را درك مى كنند و كسانى كه آن را نمى فهمند، شكافى ديجيتال به وجود 
خواهد آمد؟ با اســپم ها چه بايد كرد؟ اين ها مجموعه سؤال هايي است 

كه در اين كتاب به آن ها پاسخ داده خواهد شد. 
كتــاب «هكرها و نقاشــان» در واقع گردآورى مجموعه مقاله هايي 
اســت كه پاول گراهــام در زمينه هاى مختلف مرتبــط با هك و دنياى 
كامپيوترها به رشته تحرير در آورده است. كتاب با مقاله اى به نام «چرا 
خوره هاى كامپيوتر محبوب نيســتند؟» شروع شده است. در اين فصل 
گراهام به بررسى رفتار انزواگرايانه و به نوعى عجيب و غريب هكرها 
در دنياى واقعى مى پردازد و نشان مى دهد كه اين افراد چگونه مى توانند 
با استفاده از مهارت هاى خاص خود به افرادى تأثيرگذار و توانمند در 
عصر كامپيوترها تبديل شــوند. در فصل دوم يعنى «هكرها و نقاشان» 
(كه نام كتاب هم از روى همين بخش انتخاب شــده اســت)، گراهام به 
بيان اين نكته مى پردازد كه برخالف تصور رايج، برنامه نويسى كارى 
خشــك و بى روح نيســت و بر اين نكته تأكيد مى كند كه برنامه نويسان 
(به ويــژه هكرهايى كه به برنامه نويســى به ديد يــك هنر نگاه مى كنند) 
شــباهت ها و نقاط مشترك فراوانى با نقاشان خواهند داشت. از ديد او 

كه تحصيالت آكادميك و تجربه هاى 
فراوانى در حوزه نقاشــى هم دارد، 
هكرهــا به كامپيوتر بــه ديد ابزارى 
نــگاه مى كننــد كه فرصــت نمايش 
احساســات درونــى، خلــق آثــار 
هنــرى و آشــكار كردن توانايى هاى 
خارق العاده شــان  را فراهم مى كند. 
آن ها نســبت بــه كامپيوترها همان 
حس نقاشــان نســبت به بوم و رنگ 
يــا حس معماران نســبت بــه بتن را 
احســاس مى كنند. در فصل بعدى با 
نام «آنچه نمى توانيد بگوييد»، گراهام 
به اين نكته اشــاره مى كند كه هكرها 
همان گونه كه در پوشــش و ظاهر با 
ديگران متفاوت هســتند، ممكن است 
در باورهــا و عقايــد نيز با رســوم 
اجتماعى تضاد داشــته باشــند و از 
اين بابت در بيان ديدگاه هايشــان با 
مشــكل روبه رو شوند. پس از آن به 
بررســى اين موضوع مى پردازد كه 

آيا اين تفكرات و باورها درست و قابل دفاع هستند يا آن ها هم ممكن 
است مانند پوشش و لباس تابع مد و مدگرايى باشند.

در دوازده فصــل (مقالــه) بعــدى گراهــام به مســائلى از قبيل 
زبان برنامه نويســى ســده آينده، روش هاى كســب درآمد در دنياى 
كامپيوترها، زبان برنامه نويســى رؤيايى، مقابله با اســپم و مواردى 

از اين قبيل مى پردازد.
 به رغم گستردگى و تنوع مطالب و به رغم ساده و شيوا بودن نثر 
كتاب، شايد مخاطب عادى نتواند با آن ارتباط برقرار كند. اما كسانى كه 
اندكى با ابزارهاى اين عصر جديد ســروكار داشته باشند يا كسانى كه 
تجربه و عالقه اى در حوزه برنامه نويسى دارند، به سادگى از خواندن 
ايــن كتــاب لذت خواهند بــرد، هرچند ممكن اســت در برخى موارد با 

نويسنده هم عقيده نباشند.
بــه هر حــال، اگــر مى خواهيــد بدانيد كــه هكرها مشــغول چه 
كارهايــى هســتند، اين كتــاب به شــما خواهد گفت و اگر خود شــما 
يــك هكر هســتيد، ايــن كتــاب را آيينه تمــام نماى شــخصيت خود

 خواهيد يافت.

ايده هايى بزرگ از دوران كامپيوترها

عنـوان: هكرها و نقاشـــان، ايده هايى 
بزرگ از دوران كامپيوترها

نويسنده: پاول گراهام
تاريخ انتشار:  مى 2004

O’Reilly :ناشر
تعداد صفحات: 271 صفحه
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هكرها و نقاشان

«اين كتاب گشت وگذارى در ذهن يك فرد باهوش است. بخشى كه به پرسش اساسى دوران ما (چرا خوره هاى كامپيوتر محبوب 
«كريس اندرسون، سردبير وايرد» نيستند؟) پاسخ مى دهد، به تنهايى ارزشى معادل قيمت كتاب دارد.»     


